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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

___________________________________ 

Jóna Þórunn Ragnarsdóttir 
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Ágrip 

Minnkandi frjósemi í kúm er vaxandi vandamál í heiminum í dag og menn keppast við að 

komast til botns í því hvað veldur þessari frjósemislækkun. Margir þættir geta valdið lélegri 

frjósemi, s.s. sjúkdómar og sýkingar, neikvætt orkujafnvægi eftir burð og stress auk þess sem 

minnkandi beiðsliseinkenni minnkar líkurnar á því að bóndinn sæði kúnna á réttum tíma. 

Þannig lengist bil milli burða óhjákvæmilega. 

Frjósemi í kúm er hægt að mæla á margskonar hátt – t.d. með bilmælingum á borð við bil 

milli burða eða bil frá burði að fyrstu sæðingu. Hana er líka hægt að meta með fanghlutfalli 

við fyrstu sæðingu eða sem hlutfall þeirra kúa sem ekki ganga upp innan ákveðins fjölda daga 

eftir sæðingu. Þá er einfaldlega hægt að telja fjölda sæðinga sem þarf til að koma kálfi í 

kúnna. Þessar mælingar hafa alla jafna lágt arfgengi en í þessari rannsókn reyndist það vera á 

bilinu 0,03-0,09; hæst fyrir aldur við fyrstu sæðingu en lægst fyrir bil frá burði að fyrstu 

sæðingu. Þá fannst bæði neikvæð og jákvæð erfða- og svipfarsfylgni milli ólíkra eiginleika 

sem gæti nýst við útreikninga á frjósemi. 

Þegar skoðað var hvaða föstu hrif hefðu mest áhrif á frjósemi kom í ljós að framleiðslubú 

hefur langmest áhrif, þó fæðingarár kýrinnar og mjaltaskeið hafi einnig áhrif. 

Frjósemi í íslenska kúastofninum er í dag metin sem bil milli burða en hugsanlega eru til aðrar 

mælingar sem henta betur en til þess þarf skráning og skýrsluhald að batna. 

Lykilorð: mjólkurkýr, frjósemi, bil milli burða, arfgengi 
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AI: Artificial insemination – sæðing 

ANOVA: Analysis of variance – tölfræðiaðferð til að lýsa dreifni eiginleika í gagnasafni 

B.B.: Bil milli burða 

B.F.S.: Bil frá burði að fyrstu sæðingu 

B.S.S.: Bil frá burði að síðustu sæðingu 

CIV: Calving interval – bil milli burða 

FSH: Follicle-stimulating hormone – hormón sem örvar vöxt eggbús 

F.S.S.: Bil milli fyrstu og síðustu sæðingar 

GnRH: Gonadotropin-releasing hormone – hormón sem stjórnar seyti FSH og LH 

HF: Holstein-Friesian – svartskjöldótt mjólkurkúakyn upphaflega frá Norður-Þýskalandi og –

Hollandi en er nú eitt útbreiddasta kúakyn í heiminum 

IGF-I: Insulin-like growth factor I – prótein sem hefur áhrif á fósturþroska og starfsemi 

eggjastokka auk júgurþroska á kynþroskastiginu 

LH: Lutenizing hormone – gulbúsörvandi hormón sem stuðlar að egglosi og myndun gulbús 

NR%: Non-return – hlutfall gripa sem koma ekki til endursæðingar innan ákveðins dagafjölda 

NRF: Norsk rødt fe – rauðskjöldótt landkyn í Noregi 

QTL: Quantitative trait locus – genasæti sem hefur áhrif á magnbundna eiginleika 

RDM: Rød dansk malkerace – rauðskjöldótt landkyn í Danmörku 

RFLP: Restriction fragment length polymorphism – tækni sem skoðar breytileika í 

samstæðum DNA-röðum 

SNP: Single-nucleotide polymorphism – breytileikar á einstökum bösum í DNA-röðum 

(einbasabreytileiki) 

SRB: Svensk röd- og vit boskap – rauðskjöldótt landkyn í Svíþjóð
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1. Inngangur 

Frjósemi er hægt að skilgreina sem að framleiðslugripir geti eignast afkvæmi og fætt þau svo 

úr verði heilbrigður einstaklingur. Góð frjósemi er mikilvæg í öllum búfjárkynjum og ræktun 

til að viðhalda stofnum eða tegundum og til að ræktunin verði sem hagkvæmust. Frjósemi 

byggir á erfðafræðilegum þáttum, lífeðlisfræðilegum þáttum auk umhverfisþátta og annarra 

þátta á borð við sýkingar. Hægt er að meta frjósemi kvendýra á margvíslegan hátt, s.s. með 

bilmælingum, með því að telja fjölda afkvæma eða telja fjölda sæðinga eða tilhleypinga sem 

þarf til frjóvga dýrið. Hinar ýmsu aðferðir henta ekki fyrir allar tegundir, s.s. hentar ekki að 

telja fjölda afkvæma hjá dýrum á borð við kýr og hross sem alla jafna eignast bara eitt 

afkvæmi í hvert sinn. 

Almennt er talið að frjósemiseiginleikar hafi lágt arfgengi (Bourdon, 1997) og að 

umhverfisþættir hafi því mikil áhrif á frjósemi. En það er einnig þekkt að erfðabreytileiki 

frjósemiseiginleika getur verið mikill eftir því hvaða mæling er notuð og því er hægt að 

viðhalda góðri frjósemi með réttri ræktun og aðbúnaði hjá kúm. Í dag er frjósemi reiknuð sem 

hluti af kynbótaeinkunnum nautgripa um allan heim. 

Markmið þessa rannsóknaverkefnis var að kanna nokkra frjósemisþætti hjá íslenska 

kúastofninum með það að leiðarljósi að finna betri mælikvarða á frjósemi en núverandi 

mælikvarða sem er bil milli burða. Til að ná markmiðunum þarf að kanna aldursdreifingu við 

fyrsta burð og fyrstu sæðing, bil milli burða og bil frá burði að fyrstu og síðustu sæðingu. Þá 

er einnig mikilvægt að skoða fjölda sæðinga á hverja kú. Þá var reiknað út arfgengi og 

svipfars- og erfðabreytileiki auk svipafars- og erfðafylgni. 

2. Eiginleikinn frjósemi 

Almennt má segja að frjósemi sé það að kýr beri lifandi, heilbrigðum kálfi með reglulegu 

millibili, gjarnan með árs millibili. Þar sem kýr bera allajafna bara einum kálfi í hvert sinn er 

erfitt að nota fjölda kálfa sem mælikvarða á frjósemi, sérstaklega í ljósi þess að fleirburar eru 

oftar en ekki til trafala. 

Íslenskar kýr hafa að meðaltali 286,5 daga langa meðgöngu (og meðalfrávik 4,86 dagar) 

(Gunnar Ríkharðsson & Jón Viðar Jónmundsson, 1981). Til samanburðar reynist meðal-

meðgöngutími Aberdeen Angus vera 273 dagar, Brown Swiss 292 dagar (Andersen & Plum, 

1965) og Holstein-Friesian-kýr 280 dagar (Knott, 1932).  
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Góð frjósemi er lykilatriði í allri ræktun því án frjósemi verður engin ræktun. Góð frjósemi, 

t.d. sá eiginleiki kýrinnar að festa fang við fyrstu sæðingu er mikill kostur því það sparar 

kostnað við það að kýrin seinki sér, minnkar afurðatap og lækkar sæðingakostnað og 

mögulega lyfjakostnað ef lyfjameðferðir eru notaðar til að koma kálfi í kúnna. Góð frjósemi 

er einnig mikilvæg til að halda ræktunarstarfi ólíkra kúakynja sjálfbæru og án innblöndunar 

frá öðrum kynjum. Mikilvægt er að kýr beri með því sem næst eins árs millibili og til að halda 

því þarf kýrin að hafa fest fang að nýju innan 80 daga frá burði (miðað við 285 daga 

meðgöngu). 

2.1. Lífeðlisfræðilegir þættir frjósemi 

Ýmsir lífeðlisfræðilegir þættir hafa áhrif á frjósemi og geta ýmist aukið hana eða minnkað. 

Helst bera að nefna að hormónastarfsemin á gangferlinum getur raskast vegna sjúkdóma, erfitt 

getur verið að uppgötva beiðsli auk þess sem kýrin getur látið fóstrinu hvenær sem er á 

meðgöngunni. 

2.1.1. Hvíldarfasi kynstarfseminnar 

Eftir burð liggur kynstarfsemi niðri þar sem eggjastokkar rýrna og leggjast í dvala eða hvíld 

(Jón Eldon, 1991). Lengd þessa hvíldarskeiðs er mislangt eftir kúm og ákvarðast aðallega af 

líkamlegu ástandi kýrinnar. Hér spilar heilbrigði, rétt fóðrun, góður aðbúnaður og rétt 

umhverfi mestu máli. Sé þessu framfylgt eykur það einnig árangur sæðinga því árangurinn eru 

háður magni prógesteróns sem framleitt hefur verið á fyrri gangmálum – þ.e. gangmálum frá 

burði að fyrstu sæðingu. Þetta skýrir einnig aukið fanghlutfall eftir því sem líður lengra frá 

burði (Butler & Smith, 1989). Allt að 50% mjólkurkúa hafa afbrigðilegt gangmál eftir burð 

eða óeðlilega langan hvíldarfasa kynstarfseminnar sem hvort tveggja veldur því að að bil milli 

burða lengist vegna þess að opnum dögum fjölgar og fanghlutfall lækkar (Walsh, Williams & 

Evans, 2011). Ástæða þess að fyrsta beiðsli eftir burð dylst er ekki þekkt nægilega vel 

(Roelofs, Lopez-Gatius, Hunter, van Eerdenburg & Hanzen, 2010) en talið er að mikið magn 

estrógens á síðasta hluta meðgöngu og við burð hafi áhrif og það prógesterón sem gulbúið 

lætur frá sér eftir dulbeiðslið auki beiðsliseinkenni við næsta beiðsli (Roelofs o.fl., 2010).  

Fleiri dagar líða frá burði fram að fyrsta beiðsli hjá fyrsta kálfs kvígum (31,8 ± 8,3 dagar 

(Tanaka o.fl., 2008)) en hjá kúm sem hafa borið oftar (17,3 ± 6,3 dagar). Ástæðan fyrir þessu 

liggur í að fyrstakálfskvígur eru enn að þroskast og vaxa þegar kemur að burði og upphafi 

mjólkurframleiðslu og eiga því á hættu á að fara í meira neikvætt orkujafnvægi en fullþroska 

kýr (Lucy, 2001). Þá getur júgurbólga seinkað því að kynstarfsemin fari af stað að nýju og 
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þannig fjölgað opnum dögum um 18 að meðaltali (Dobson, Walker, Morris, Routly, & Smith, 

2008). Helti hefur sömu áhrif og getur fjölgað opnum dögum um 40 að meðaltali (Dobson 

o.fl., 2008) samanborið við heilbrigðar kýr í sömu hjörð. Þá eru kýr með legbólgu 4,5 sinnum 

líklegri til að seinka sér en kýr sem ekki fá legbólgu (Opsomer o.fl., 2000). 

2.1.2. Vandamál á gangferli og við beiðslisgreiningu 

Talið er að allt að 50% kúa hafi ekki eðlilegan gangferil fyrst eftir burð (Opsomer, Coryn, 

Deluyker & de Kruif, 1998). Þetta getur verið af ýmsum orsökum, svo sem að kýrnar sýna 

ekki nægileg beiðsliseinkenni, hafi dulbeiðsli eða hafi blöðrur á eggjastokkum en 1% 

íslenskra kúa fá slíkar blöðrur sem valda því að kýrnar beiða ekki eða hafa óeðlileg 

beiðsliseinkenni (Þorsteinn Ólafsson, 1997). Allt þetta veldur lengri tíma milli burða og lægra 

fanghlutfalli.  

Eitt af vandamálunum hvað frjósemi varðar er að kýrnar standa ekki undir öðrum dýrum þó 

þær séu yxna (Dobson o.fl., 2008). Talið er að hlutfall kúa sem standa undir hafi lækkað úr 

80% í 50% á síðustu 50 árum. Á sama tíma hefur lengd sjáanlegs beiðslis styst úr 15 

klukkustundum í 5 klukkustundir að meðaltali (Dobson o.fl., 2008). Arfgengi 

beiðsliseinkenna er talið vera um 0,21 en beiðsliseinkenni geta verið mjög misjöfn milli 

einstaklinga (Roelofs o.fl, 2010). Minni beiðsliseinkenni og erfiðari greining hefur leitt til 

þess að erfiðara er að koma kálfi í kúnna á réttum tíma og jafnvel sæða hana á réttum tíma á 

beiðsli gagnvart egglosi, en egglos verður 30-35 klukkustundum eftir upphaf beiðslis (Jón 

Eldon, 1991).  

Umhverfisáhrif, s.s. bóndinn sjálfur, hafa mikil áhrif á gæði beiðslisgreiningar. Bændur eru 

misglöggir á beiðsliseinkenni og nota ólíkar aðferðir við beiðslisgreininguna. Til eru sérstök 

tæki til að greina rið – til dæmis hreyfigreinar og „riðlmiðar“ á halarót. Þá getur ferð í fjósið 

að kvöldi borgað sig til að uppgötva beiðsli hjá kúm sem rétt er að sæða daginn eftir 

(Þorsteinn Ólafsson, 1997). Sé ekki notaður sérstakur búnaður við beiðslisgreiningu (bara sjón 

bóndans) eða einungis „riðlmiði“ á halarót uppgötvast að meðaltali 70% allra beiðsla (Mee, 

Moyes, Gleeson & O‘Brien, 2002). Ef hreyfigreinir er notaður er hægt að uppgötva allt að 80-

100% allra beiðsla (Roelofs o.fl., 2010; Firk, Stamer, Junge & Krieter, 2002). Þetta fer þó 

einnig mjög eftir þáttum í fari kýrinnar (mjaltaskeið, nyt, almennt heilbrigði) og 

umhverfisþáttum (fjósgerð, árstími, fjöldi kúa í beiðsli á sama tíma) (Roelofs o.fl., 2010). Til 

dæmis sjást frekar beiðsliseinkenni hjá kúm í básafjósum með mjaltabás en hjá kúm í 

lausagöngufjósum (Þorsteinn Ólafsson, 1997). Þá minnkar riðl og sýnilegt beiðsli ef kýr eru 
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settar út á beit eða út í gerði miðað við kýr sem ganga í lausagöngu (Roelofs o.fl., 2010). 

Skýringin á þessu liggur sennilega í því að kýr á beit þurfa að verja meiri tíma í að bíta en inni 

í fjósi þar sem þær éta á fóðurgangi og hafa því minni tíma aflögu til að sýna beiðsliseinkenni 

sín. 

Árstíðabundinn munur er á virkni eggjastokka hjá kúm sem stafar aðallega af mismikilli 

seytingu gonadotropins eða þátta í eggjastokknum á borð við IGF-I og IGF-bindiprótein (De 

Rensis o.fl., 2002). 

Kvígur sem aldrei hafa borið sýna jafnan meiri beiðsliseinkenni en hámjólka kýr en 

Sangsritavong o.fl. (2002) settu fram þá kenningu að það væri vegna hraðari efnaskipta og 

meira fóðuráts (og þar með hraðari veltu fóðurefna) hjá hámjólka kúm. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður frá árinu 2004 (Sartori, Haughian, Shaver, Rosa & Wiltbank, 2004). 

2.1.3. Frjóvgun og fósturdauði 

Vísbendingar eru um að frjóvgunarhlutfall hjá kúm fari almennt lækkandi í heiminum með 

auknum afurðum. Þá er ávallt eitthvað um fósturdauða hjá kúm en ástæður hans er misjafnar 

eftir því hvenær á meðgöngunni hann verður. 

Á 9. áratug síðustu aldar var frjóvgunarhlutfallið í Holstein-kúm í Hollandi 95% en það er 

talið hafa lækkað niður í 83% í dag (Sartori, Bastos & Wiltbank., 2010) Hins vegar hefur 

frjóvgunarhlutfallið í kvígum haldist og er enn um og yfir 90%. Ástæðan fyrir því að egg 

frjógvast ekki getur verið að ekki er sætt á réttum tíma, t.d. sætt í forbeiðsli áður en egglos 

verður en hæpið er að fryst sæði lifi af þangað til egglos verður. Einnig getur sæðing verið 

rangt framkvæmt, t.d. ef leghálsinn er ekki þræddur að fullu eða að sætt sé í annað hvort 

leghornið en ekki óskipta hluta legsins eins og mælt er með á Íslandi (Þorsteinn Ólafsson, 

munnleg heimild 21. mars 2011). Þá getur frjóvgun annað hvort mislukkast eða egglosi 

seinkaði þannig að frjóvgun á sér ekki stað þó sætt hafi verið á réttum tíma miðað við upphaf 

beiðslis. Einnig getur verið að kýr sé hreinlega ekki að beiða þrátt fyrir að sýna 

beiðsliseinkenni. Þetta kemur af því að milli egglosa verða 1-2 toppar eggþroska þar sem egg 

losna ekki (Þorsteinn Ólafsson, munnleg heimild 21. mars 2011). Þessu fylgja östrógen-toppar 

sem valda beiðslieinkennum milli beiðsla. Þetta getur líka gerst hjá fengnum kúm. 

Fósturdauða er hægt að skipta í þrjá flokka eftir því hvenær hann verður á meðgöngunni. Þetta 

er mjög snemmt fósturlát, en það verður frá frjóvgun fram að 21. degi meðgöngu, snemmt 

fósturlát, sem verður frá 21. degi fram á 45. dag, og seint fósturlát sem verður frá 45. degi 
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fram að burði (Committee on Bovine Reproductive Nomenclature, 1972; eftir Walsh, 

Williams & Evans, 2011). Ef kýrin lætur mjög snemma á meðgöngunni, fyrir 17. dag, beiðir 

hún upp á réttum tíma eins og hún hafi aldrei fest fang (Sveinn Guðmundsson, 1996). 

Algengara er að kýr missi fóstur mjög snemma á meðgöngunni en að egg frjóvgist ekki, 

miðað við 90% frjóvgunarhlutfall. Talið er að í 20-45% tilvika verði ekki frjóvgun eða 

fósturlát mjög snemma á meðgöngunni, fósturlát á milli 21. dags og 45. dags verði í milli 8 og 

17,5% tilvika og fósturlát seint á meðgöngu (eða got) í 1-4% tilfella (Humblot, 2001). 

Fósturlát frá frjóvgun fram á 7. dag meðgöngu verður oftar í kúm sem hafa borið kálfi en í 

óbornum kvígum (Sartori, Bastos & Wiltbank, 2010) en þetta kemur af því að gæði eggjanna 

eru meiri hjá kvígum en kúm. Einnig er verra umhverfi í legi kúnna fyrir frjóvgað egg en í 

legi kvíganna (Rizos, Carter, Besenfelder, Havlicek & Lonergan, 2010). Þá eykur það líkurnar 

á að kýrin haldi fanginu ef aukning á prógesteróni á tímabilinu milli 4. og 7. dags er mjög 

mikil (Diskin & Morris, 2008), sem aftur flýtir þroska fósturs og skilar sér í auknum 

fósturvexti (Carter o.fl., 2008). 

Fóstrið fer niður í leg á 5 til 7. degi meðgöngunnar (Wiebold, 1988). Fram á 15. dag býr 

fóstrið um sig kímblöðru (e. blastocyst) (Rizos, Ward, Duffy, Boland & Lonergan, 2002). Nú 

skiptir umhverfi legsins máli um hvort fóstrið nái að festast við legvegginn. Það skiptir því 

máli að nægilegt prógesterón og IGF sé til staðar (Leroy, Opsomer, Van Soom, Goovaerts & 

Bols, 2008). Talið er að 25% af þeim kúm sem „ekki halda“ sé í raun vegna þess að ekki er 

framleitt nóg af hormóninu interferon tau sem fóstrið gefur frá sér til að láta móðurina vita að 

hún sé fengin (Spencer, Sandra & Wolf, 2008). Fóstrið seytir þessu hormóni á tímabilinu frá 

13. degi til 21. dags (Sreenan & Diskin, 1983). Þá deyja um 5% fóstra vegna mikilla 

litningagalla sem koma í veg fyrir áframhaldandi þroska (Peters, 1996) og er það nokkurs 

konar gæðastýringarkerfi af náttúrunnar hendi. 

Þættir sem geta valdið fósturláti frá 24. degi að burði eru erfðafræðilegir, lífeðlisfræðilegir, 

hormónafræðilegir eða vegna umhverfisþátta (Diskin & Morris, 2008). Mikil skyldleikarækt 

getur valdið því að kálfar drepist í fæðingu eða fæðist dauðir (Berglund, 2008). Blendingsrækt 

hefur hins vegar öfug áhrif. Ungkálfadauði kallast það þegar kálfar fæðast lifandi en drepast 

innan 30 daga (Magnús B. Jónsson, Sigurður Sigurðarson & Hjalti Viðarsson, 2008). Þetta er 

alla jafna vegna sýkinga eða sjúkdóma og er ekki mjög algengt hér á landi. 
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Helstu ástæður kálfadauða á Íslandi (þ.e. dauði fullburða kálfa) er röng fóðrun móður stuttu 

fyrir burð og þar með of stór kálfur, lítil vitneskja um réttan burðartíma, köfnun í burði og 

hugsanlega selenskortur (Magnús B. Jónsson, Sigurður Sigurðarson & Hjalti Viðarsson, 

2008). 

2.2. Aðrir þættir 

2.2.1. Sýkingar við burð 

Við burð og burðarhjálp er óhjákvæmilegt að sýklar berist í fæðingarveg og leg kýrinnar. 

Þetta gerist í um 90% tilfella (Walsh, Williams & Evans, 2011). Þetta þarf þó ekki alltaf að 

þýða legbólgu því innan við 40% burða fylgir legbólga (Walsh, Williams & Evans, 2011). 

Þættir sem geta valdið legbólgu eru t.d. aldur kýrinnar (kvígur fá oftar legbólgu en eldri kýr), 

burðarhjálp eða burðarerfiðleikar, tvíkelfingar, dauðfæddur kálfur og fastar hildir. Þá geta kýr 

einnig fengið legslímhimnubólgu (e. endometritis, [þýð.höf.]) en sá sjúkdómur veldur 20% 

lægra fanghlutfalli en hjá heilbrigðum kúm auk þess sem 3% einstaklinga reynast síðar ófrjóir 

(Sheldon, Cronin, Goetze, Donofrio & Schuberth, 2009). Alls er talið að 10-20% mjólkurkúa 

úti í hinum stóra heimi fái legslímhimnubólgu (Sheldon & Dobson, 2004). 

2.2.2. Neikvætt orkujafnvægi og holdstig 

Neikvætt orkujafnvægi er kvilli sem leggst á kýr eftir burð en það einkennist af því að kýrnar 

ná ekki að innbyrða nægilega mikið fóður til að mæta orkuþörfinni sem því fylgir að hefja 

mjólkurframleiðslu eftir burð og þeirri háu nyt sem næst á fyrsta hluta mjaltaskeiðsins. Of 

mikið orkugap og í of langan tíma getur haft áhrif á frjósemi kýrinnar þegar á að koma í hana 

kálfi að nýju. Neikvætt orkujafnvægi getur einnig haft þau áhrif að kýrin hefji ekki 

kynstarfsemi nógu snemma til að halda réttum tíma milli burða. Neikvætt orkujafnvægi getur 

einnig leitt til efnaskiptasjúkdóma á borð við fitulifur og súrdoða. Til að koma á móts við 

þetta neikvæða orkujafnvægi getur kýrin gengið á fitubirgðir í líkamsvefjum sínum. 

Of mikið neikvætt orkujafnvægi hefur neikvæð áhrif á seytingu LH og á birgðir IGF-I en bæði 

þessi efni eru hvetjandi fyrir þroska eggbúa (Lucy, 2000). Þetta veldur því að minna östradíól 

er framleitt sem veldur minni beiðsliseinkennum. Þetta getur einnig gerst vegna stressvalda á 

borð við helti og júgurbólgu. 

Of feitar kýr (með holdstig 3,5 og hærra) hafa einnig lélegri frjósemi vegna þess að átið 

minnkar mikið fyrir burð (minna vambarrými) auk þess sem þær eru lengur að auka átið aftur 

eftir burð (Roche o.fl., 2009). Þær brjóta einnig hraðar niður líkamsfitu sem getur leitt til 

efnaskiptasjúkdóma. 
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Kýr sem eru holdlitlar við burð eru líklegri til að leggja of mikið af eftir burð, fara seinna af 

stað með kynstarfsemi (og þar með egglos), hafa lægra fanghlutfall við sæðingu og einnig eru 

hjá þeim auknar líkur á fósturláti og fleiri opnum dögum (Roche o.fl., 2009). 

2.2.3. Umhverfisáhrif 

Ákvarðanir bóndans um það hvenær eigi að halda kúnni aftur eftir burð hefur mikil áhrif á 

frjósemi og fjölda sæðinga sem þarf til að koma kálfi í kúnna (Þorsteinn Ólafsson & Gunnar 

Ríkharðsson, 1996). Þannig getur bóndinn ákveðið að láta ákveðna kú seinka sér fram á 

sumar því hún fái alltaf súrdoða, eða ákveðið að seinka nokkrum kúm svo þær beri ekki á 

sauðburðartíma. Þeir bændu sem hafa samræmdan burðartíma á ákveðnum tíma árs nýta sér 

tækni við að samstilla kýrnar eða nýta náttúrulegt beiðsli þeirra. Þessir bændur kjósa margir 

hverjir að flýta þeim kúm sem bera síðastar og seinka þeim kúm sem bera fyrstar til að 

samræma betur framleiðsluhléið sem hlýst af samræmdri geldstöðu (Petersson o.fl., 2007). 

Alla jafna næst betri frjósemi í lausagöngufjósum en í básafjósum (Simensen o.fl., 2010). 

Þessi munur stafar sennilega af frelsinu sem kýrnar hafa í lausagöngufjósi þar sem þær geta 

auðveldar sýnt beiðsliseinkenni. Nokkurt, neikvætt samband greinist milli frjósemi og afurða í 

kúm; gjarnan á bilinu 0,3-0,4 (Petersson, Strandberg, Gustafsson & Berglund, 2006). Í 

kvígum er þessi neikvæða fylgni 0,07 (Roxström, 2000 eftir Petersson o.fl., 2007), þ.e.a.s. 

frjósemi óborinna kvígna og afurða á fyrsta mjaltaskeiði. 

2.3. Mat og mælingar á frjósemi 

Með aukninni áherslu á val fyrir afurðum hefur frjósemi minnkað (Walsh, Williams & Evans, 

2011). Í löndum þar sem kýr eru árstíðabundið á beit (s.s. á Írlandi og Nýja-Sjálandi) er 

fanghlutfall við fyrstu sæðingu talið liggja á bilinu 39-52%, samanborið við 30-40% 

fanghlutfall á bötunarstöðvum (e. feedlot) í Bretlandi og Bandaríkjunum (Pryce, Royal, 

Garnsworthy & Mao, 2004). Hins vegar hefur fanghlutfall hjá kvígum ekki minnkað að því 

talið er en það liggur í kringum 64% (Walsh, Williams & Evans, 2011). 

Almennt er talið að nokkur erfðabreytileiki finnist í frjósemiseiginleikum kúa (Veerkamp & 

Beerda, 2007). Jafnframt er hægt að reikna arfgengi með nokkru öryggi í stórum kúakynjum.  

Frjósemi er í flestum löndum metið með afkvæmaprófunum en vegna þess hve lágt arfgengi 

er á frjósemi þarf oft stóra afkvæmahópa til að ná nægilegu öryggi á kynbótamat nautanna. Í 

Noregi er talið nægilegt öryggi í því að ná upplýsingum um 300 kvígur undan hverju nauti í 

afkvæmaprófunum (Petersson o.fl., 2007). Algengt er að það þurfi 100-150 afkvæmi í öðrum 
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kynjum (Petersson o.fl., 2007) en á Íslandi eru upplýsingar um 50-70 dætur látið duga, enda 

lítill stofn (Bændasamtök Íslands, 2011). 

2.3.1. Bilmælingar 

Þegar frjósemi kúa er metin er hægt að nota margar aðferðir, svo sem bil milli burða (B.B.) 

(Sveinn Sigurmundsson, 1983), bil frá burði að fyrstu sæðingu (B.F.S.), bil frá burði að 

síðustu sæðingu (B.S.S.) eða bil frá fyrstu sæðingu að þeirri síðustu (F.S.S.). Einnig er hægt 

að mæla bil frá burði að fyrsta egglosi eða beiðsli. Þessar mælingar kallast einu nafni 

bilmælingar og niðurstöður sumra þeirra liggja snemma fyrir. 

Mælinguna bil milli burða er auðvelt að meta því fátt er eins augljóst og tveir burðardagar. 

Hins vegar getur skráning burðardaga skolast til þegar kemur að skýrsluskilum. Í rannsókn 

sem Jón Viðar Jónmundsson (1980) gerði reyndist meðalbil milli fyrsta og annars burðar hjá 

íslenskum kúm vera 392±61 dagur. Til samanburðar reyndist meðalbil milli burða hjá 

norskum rauðskjöldóttum kúm (NRF) vera 12,6 mánuðir (Refsdal, 2007). Hjá sænskum kúm 

hefur bil milli burða lengst úr 12,6 mánuðum árið 1974/75 í 13,1 mánuð 2000/01 (Petersson, 

Strandberg, Gustafsson & Berglund, 2006). 

Bil frá burði fram að fyrstu sæðingu gefur snemma niðurstöðu en hún á að lýsa því hversu 

fljótt kýrin er búin að jafna sig eftir burð og getur hafið kynstarfsemi og fest fang að nýju. 

Hins vegar getur það stangast á við ræktunar- og rekstrarmarkmið bænda en mjög misjafnt er 

hversu fljótt eftir burð bændur kjósa að byrja að sæða kýr sínar. Einnig getur það komið fyrir 

að bændur ákveði á seinka ákveðnum kúm, t.d. kvígum sem veitir ekki af lengri geldstöðu eða 

vegna framleiðslubreytinga. 

Bil frá burði að síðustu sæðingu gefur til kynna hversu margar sæðingar eða langan tíma þarf 

til að koma kálfi í kúnna. Með þessari mælingu er hægt að meta svokallað opna daga (e. open 

days) (Sveinn Sigurmundsson, 1983) en það er sá tími sem líður frá burði fram að síðustu 

sæðingu eða frjóvgun. Gallinn við þessa mælingu er að hugsanlega getur síðasta sæðing hafa 

verið vitlaust færð vegna þess að kýrin var hreinlega ekki að beiða eða ef heimanaut hefur 

verið notað eftir síðustu færðu sæðingu, án þess að það hafi verið skráð. Kýr sem eru sæddar 

og síðan fargað geta gefið rangar niðurstöður þegar þessi mælieiginleiki er notaður því ekki er 

vitað hvort kýrin er fengin eða ekki þegar henni var fargað. 

Bil frá fyrstu sæðingu að síðustu sæðingu gefur einnig til kynna hversu margar sæðingar eða 

gangmál þarf til að koma kálfi í kúnna. Bil frá fyrstu sæðingu að síðustu sæðingu þarf ekki 
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endilega að vera sammerk fjölda sæðinga því beiðsli kúa getur dulst (ýmist vegna lítilla 

beiðsliseinkenna eða vegna lélegrar beiðslisgreiningar bóndans) auk þess sem þær geta látið 

og beitt aftur eftir að hafa gengið með í einhvern tíma. Þá er einnig til í dæminu að kýr séu 

sæddar oftar en einu sinni á sama gangmáli, s.s. 2 daga í röð. Við þessu er hægt að bregðast 

með því að flokka sæðingar með fárra daga millibili, t.d. sæðingar með 2-3 daga millibili, sem 

eina sæðingu. Þetta er algengt ef kýr eru samstilltar með lyfjum eða þegar erfitt er að skera úr 

hvort og þá hvaða dag kýrin er að beiða. 

Í 1. töflu sést yfirlit yfir arfgengi bilmælinga hjá ólíkum kúakynjum. 
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1. tafla. Arfgengi bilmælinga í nokkrum rannsóknum. 

Heimild Mælikvarði Arfgengi (h
2
) Ath. 

Veerkamp & Beerda, 2007 

B.B. 0,034 

Ýmsar rannsóknir 
B.S.S. 0,024 

B.F.S. 0,05 

F.S.S. 0,017 

Jón Viðar Jónmundsson, 

1980 
B.B. 0,08 Íslenskar kýr 

Wall, Brotherstone, 

Wooliams, Banos & 

Coffey, 2003 

B.B. 0,033 
Úr breskum 

sæðingaskýrslum B.F.S. 0,037 

González-Recio, Alenda, 

Chang, Weigel & Gianola, 

2006 

B.F.S. og B.S.S. 0,05 Holstein 

Hoekstra, van der Lugt, 

van der Werf & 

Ouweltjes, 1994 

B.F.S. 0,04 

Holstein B.B. 0,03 

F.S.S. 0,02 

Kadarmideen, Thompson, 

Coffey & Kossaibati, 

2003 

B.B. 0,024 

Holstein 
B.F.S. 0,025 

B.S.S. 0,023 

F.S.S. 0,012 

Andersen-Randberg, 

Klemetsdal, Heringstad & 

Steine, 2005 

B.B. (fyrstakálfskvígur) 0,03 NRF 

Eiríkur Jónsson, 1989 F.S.S. 0,037 Íslenskar kýr 

Dal Zotto o.fl., 2007 B.B. 0,05 Brown Swiss 

Hodel, Moll & Kuenzi, 

1995 
F.S.S. 0,038 Simmental 

Roxström, Strandberg, 

Berglund, Emanuelson & 

Philipsson, 2001 

B.F.S. 0,018-0,034 SRB 

Sjá skýringar á skammstöfunum undir „Helstu skammstafanir“. 
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2.3.2. Fanghlutfall 

Til eru sérstakar hlutfallsmælingar sem eru notaðar yfir það hvort kýrin beiði upp innan 

fyrirfram ákveðinna daga. Þetta kallast á ensku non-return og er gefið upp sem hlutfall þeirra 

kúa sem ekki beiða upp. Algengir dagar frá sæðingu eru NR28, NR56 og NR168 (Eiríkur 

Jónsson, 1989). Einnig er notað fanghlutfall eftir fyrstu sæðingu. 

Fanghlutfall er „annað hvort eða“ mælikvarði þar sem kýrin annað hvort heldur eða ekki. 

Niðurstöður fanghlutfalls geta komið seint, t.d. ef NR168 er notað, auk þess sem það er ekki 

öruggt að kýrin sé fengin þó hún beiði ekki. Beiðsli geta legið niðri í lengri tíma og það 

blekkir. Ein öruggasta aðferðin til að staðfesta fang er fangskoðun en hana er hægt að 

framkvæma 4-5 vikum eftir frjóvgun (Þorsteinn Ólafsson, munnleg heimild 5. apríl 2011). 

Í 2. töflu er yfirlit yfir arfgengi fanghlutfalls hjá nokkrum kúakynjum. 

2. tafla. Arfgengi fanghlutfalls í nokkrum rannsóknum. 

Heimild Mælikvarði Arfgengi (h
2
) Ath. 

Wall o.fl., 2003 NR56 0,018 
Úr breskum 

sæðingaskýrslum 

Hoekstra, van der Lugt, van der 

Werf & Ouweltjes, 1994 
NR56 0,04 Holstein 

Andersen-Randberg, Klemetsdal, 

Heringstad & Steine, 2005 

NR56 (kvígur) 0,01 

NRF NR56 

(fyrstakálfskvígur) 
0,009 

Eiríkur Jónsson, 1989 
NR56 0,089 

Íslenskar kýr 
NR168 0,073 

Hodel, Moll & Kuenzi, 1995 NR90 (kvígur) 0,011 Simmental 

Oltenacu, Frick & Lindhé, 1991 
Fanghlutfall við 

fyrstu sæðingu 
0,05 SRB 

Sjá skýringar á skammstöfunum undir „Helstu skammstafanir“. 

2.3.3. Fjöldi sæðinga 

Fjöldi sæðinga á hvert fang er einnig mælikvarði á frjósemi kúa. Þetta segir til um eiginlega 

frjósemi kýrinnar við að festa fang en hér spila umhverfisáhrif einnig mikilvægt hlutverk. 

Þannig getur rangur sæðingatími vegna rangrar beiðslisgreiningar (og rangrar 

sæðingarpöntunar) eða illa skipulagður sæðingamaður spilað inn í. Einnig eykst fanghlutfall 
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eftir því sem líður frá burði vegna þess að fanghlutfall er í beinu samhengi við magn þess 

prógesteróns sem hefur losnað á fyrri beiðslum (Walsh, Williams & Evans, 2011). 

Í 3. töflu er yfirlit yfir arfgengi fjölda sæðinga hjá nokkrum kúakynjum. 

3. tafla. Arfgengi fjölda sæðinga í nokkrum tilraunum. 

Heimild Mælikvarði Arfgengi (h
2
) Ath. 

Weller, 1989 
Sæð./fang (fyrsta mjaltaskeið) 0,035 

Holstein 
Sæð./fang (annað mjaltaskeið) 0,022 

Wall o.fl., 2003 Sæð./fang 0,02 
Úr breskum 

sæðingaskýrslum 

González-Recio o.fl, 

2006 
Sæð./fang 0,04 Holstein 

Heringstad, Chang, 

Andersen-Randberg 

& Gianola, 2006 

Fjöldi sæðinga 0,03 NRF 

Eiríkur Jónsson, 1989 Fjöldi sæðinga 0,168 Íslenskar kýr 

Oltenacu, Frick & 

Lindhé, 1991 
Sæð./fang 0,05 SRB 

Roxström o.fl., 2001 Fjöldi sæðinga 0,022-0,031 SRB 

 

2.3.4. Aðrar mögulegar mælingar 

Önnur mæling sem hugsanleg er og gefur öruggara mat á frjósemi er tími frá burði að fyrsta 

gulbússtigi, en það er hægt að mæla sem magn prógesteróns í mjólk. Arfgengi á slíkum 

mælingum hafa reynst vera á bilinu 0,14-0,28 (Royal, Flint & Wooliams, 2002; Petersson 

o.fl., 2007; Veerkamp, Ondenbroek, Gaast & Van Der Werf, 2000). Þetta er hins vegar dýr 

mæling en eykur þó öryggi frjósemismælinga umtalsvert frá núverandi kerfi þar sem 

afkvæmarannsóknir eru notaðar (Veerkamp & Beerda, 2007). 

Einnig er hægt að sameina nokkra af núverandi eiginleikum í einn eiginleika til að auka 

öryggi þeirra þar sem fleiri upplýsinga eru aðgengilegar (Veerkamp & Beerda, 2007). 

Norðmenn mæla frjósemi á þrennan hátt; í fyrsta lagi sem kvígur sem ekki koma til 

endursæðingar (NR56), í öðru lagi kýr sem ekki koma til endursæðingar (NR56) og í þriðja 

lagi bil frá burði að fyrstu sæðingu og búa þannig til einn frjósemiseiginleika sem þátt í 

kynbótamati (Geno, 2011). 
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Petterson o.fl. (2006) setja fram þá kenningu að frjósemi kvígna og frjósemi kúa sé ekki sami 

eiginleiki, alveg eins og reiknað er með í kynbótaskipulagi margra búfjárkynja. Rök þeirra eru 

þau að það sé ekki sami eiginleikinn að geta fest fang við enga framleiðslu (eins og hjá 

kvígum) eins og við fulla framleiðslu og álag eins og hjá kúm. Jafnframt taka þau fram að 

fylgnin milli mælinganna bils milli burðar og fanghlutfalls (NR) sé einungis á bilinu 0,2-0,4 

og leggja áherslu á að það þurfi að reikna með báðum eiginleikum þegar valið er fyrir 

frjósemi. 

Með hjálp erfðatækni er hægt að greina erfðabreytileika DNA í búfjárstofnum og því hægt að 

kortleggja hvaða gen eða samsætur valda meiri eða hagstæðari frjósemi en aðrar samsætur og 

gen (Veerkamp & Beerda, 2007). Með slíku úrvali eftir arfgerðum (e. gene assisted selection) 

væri hægt að ná meiru öryggi á kynbótamat en ef valið væri eingöngu eftir afkvæmadómi eftir 

afkvæmarannsóknir. Hægt er að framkvæma svokallað „snippa“-greiningu (SNP), skoða 

örtungl eða greina RFLP en þetta eru allt ólíkar aðferðir við kortlagningu erfðamengis. Þekkt 

eru nokkur QTL-set (e. quantitative trait loci) sem hafa áhrif á magnbundna eiginleika í 

nautgripum. Þá er búið að kortleggja gen sem stjórna tíðni egglosa, fjöldaegglosum og 

tvíkelfingum en tvö þau síðarnefndu eru tengd QTL-seti á litningi 7. Gallinn við að nota QTL 

er sá möguleiki að þessi set finnist bara í sumum ræktunarlínum og hverfi eftir því sem 

erfðamengið breytist en þá þarf að kortleggja önnur slík set ef þau eru til staðar. RFLP-

aðferðin kallar hins vegar á að kortleggja möguleg frjósemisgen og tengja erfðabreytileika 

þeirra við svipfarsupplýsingar og þar með svipfarsbreytileika gripanna. Dæmi um slík gen eru 

þau gen sem tákna fyrir seytingu GnRH, leptíni og LH-viðtakanum í nautgripum (e. bovine 

lutenizing hormone receptor). 

2.3.5. Mat á frjósemi í kynbótamati ólíkra landa 

Á Íslandi er bil milli burða notað sem mælikvarði á frjósemi. Gallinn við þetta er að bíða 

verður eftir því að kýrin beri öðrum kálfi áður en upplýsingar fást. 

Í Danmörku er frjósemi kvígna og kúa metin sem fanghlutfall (NR) en bilmælingarnar bil 

milli fyrstu sæðingar og síðustu sæðingar teknar með hjá kvígum og kúm og eiginleikinn bil 

frá burði að fyrstu sæðingu einnig tekin með hjá kúm (Petersson o.fl., 2007). 

Í Finnlandi eru opnir dagar notaðir en einnig tekið tillit til þess ef kýrin hefur verið sprautuð 

með samstillingarsprautu og förgunar vegna frjósemivandamála (Petersson o.fl., 2007). 
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Í Noregi er frjósemiseiginleiki í kynbótamati samansettur af þremur eiginleikum; NR56 hjá 

kvígum, NR56 hjá kúm og dögum frá burði að fyrstu sæðingu (Geno, 2011). 

Í Svíþjóð er fjöldi sæðinga hjá kvígum og kúm notað sem mæling á frjósemi. Hjá kúm er bil 

frá burði að fyrstu sæðingu einnig notað auk upplýsinga um samstillingarsprautur og 

beiðsliseinkenni (Petersson o.fl., 2007). 

3. Efni og aðferðir 

3.1. Gagnasafn 

Gögnin voru fengin úr HUPPU, skýrsluhaldskerfi Bændasamtaka Íslands í nautgriparækt. 

Sóttar voru upplýsingar um allar lifandi kýr og kvígur fæddar árið 2000 og fram til 2. febrúar 

2011. Skilyrðin sem sett voru var að kýrnar hefðu borið einu sinni og að þær hefðu verið 

sæddar amk. einu sinni fyrir fyrsta burð. Þannig voru útilokaðar kýr sem hafði verið haldið 

undir heimanaut sem kvígur. Kvígurnar í gagnasafninu höfðu einnig verið sæddar amk. einu 

sinni. Upphaflega voru þetta 33.385 færslur. 

Gögnin voru hreinsuð þannig að teknar voru út allar þær kýr sem höfðu verið sæddar fyrstu 

sæðingu innan við 10 mánaða aldur eða eldri en 30 mánaða. Með því að setja markið við 30 

mánaða var hægt að fella út þær kvígur sem höfðu fengið við heimanauti, borið og svo verið 

sæddar aftur – sem þá gildir sem fyrsta sæðing. Þá var þak sett á hversu langur tími mátti líða 

frá burði að fyrstu sæðingu en það var sett við 150 daga og að síðustu sæðingu 260 dagar. Þá 

voru teknar út allar kýr sem ekki voru skilgreindar á bú (þær kýr sem höfðu heimabú 999999 

Víðavang). Einnig voru teknar út kýr sem höfðu minna en 21 dag frá burði að fyrstu sæðingu. 

Þá var ákveðið að útiloka kýr sem hefðu styttra bil á milli burða en 260 daga og lengra en 540 

daga. Þetta eru sambærileg gildi og notuð eru við útreikninga í skýrsluhaldi 

nautgriparæktarinnar. 

Eftir hreinsun gagnasafnsins var því skipt í þrjá hluta og allar úrvinnslur gerðar sérstaklega 

fyrir hvern hluta. 

Eiginleikarnir sem fjallað er um eru aldur við fyrstu sæðingu, aldur við fyrsta burð, dagar frá 

burði að fyrstu sæðingu og dagar frá burði að síðustu sæðingu auk daga frá fyrstu sæðingu að 

síðustu sæðingu og bil milli burða. Þar sem gagnasafnið var misheillegt var eiginleikinn bil 

milli burða tekinn sérstaklega út og einnig var sérstaklega unnið með upplýsingar um kvígur 

við fyrstu sæðingu. Yfirlit yfir gagnasafnið er birt í 4., 5. og 6. töflu. 
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3.2. Úrvinnsla gagna 

Við gagnavinnslu var lýsandi tölfræði gerð í tölfræðiforritinu SAS 9.2 (© 2002-2008 SAS 

Institute Inc.). Reiknað var meðaltal, staðalfrávik og breytileikastuðull allra eiginleikanna í 

öllum gagnasöfnunum ásamt því að hæsta og lægsta gildi var fundið. Unnin voru gröf til að 

skoða dreifingu allra eiginleikanna. Þá var fervikagreining (e. Linear ANOVA) notuð til að 

skoða hvaða áhrif föstu hrifin hafa á eiginleikana. 

3.2.1. Mat á erfðastuðlum 

Við mat á erfðastuðlunum var aðferð sennilegustu frávika notuð (e. REML) sem var unnin á 

grunni fjölbreytu einstaklingslíkans (e. multiple trait animal model). Slíkt líkan nýtir allar 

upplýsingar sem eru til um einstaklinginn og allar skyldleikatengingar í gögnunum til að meta 

erfðastuðla (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 1991). Dreifniþættir og 

samdreifniþættir voru metnir með AS-REML-forritum (Gilmour, Gogel, Cullis & Thompson, 

2006) og með forritapakkanum MTDFREML (e. Multiple Trait Derivative-Free Restricted 

Maximum Likelihood) (Boldman, Krise, Vancleck & Katchman, 1995). 

Við mat á arfgengi var eftirfarandi línulegt einstaklingslíkan notað fyrir eiginleikana sem 

tengdust aldri við sæðingu/burð og tímabilum milli burðar og sæðinga: 

 

 Yijkl = bi + fj + mk + Iijkl+ eiljkl 

 

 Yijkl er skráning viðkomandi eiginleika á búi i, fæðingarári j, og mjaltaskeiði k. 

bi er áhrif bús á eiginleikann (i = 1- x).  

fj er áhrif fæðingarárs á eiginleikann ( j = 1 – 9 , þ.e. 2000-2009). 

mk  er áhrif mjaltaskeiðs á eiginleikann (k = 1 – 8). 

 Iijkl er áhrif einstaklings l á eiginleikann (l =1- x
*
). 

  eijkl er tilviljanakennd normaldreifð skekkja. 

  
*
 = fjöldi gripa; mismargir eftir greiningum, skýringar í texta. 

Þar sem framleiðslubú, fæðingarár og mjaltaskeið eru föst hrif, en áhrif einstaklings eru 

slembihrif ásamt skekkju. Við mat á arfgengi fyrir bil milli burða var sama líkan notað. 

Skekkja arfgengis er fundin samkvæmt jöfnunni σh
2
= √32*h

2
/T (Falconer & Mackay, 1996), 

þar sem T er fjöldi færslna (gripir) í arfgengisútreikningunum. 
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4. Niðurstöður 

Gagnasafnið innihélt upplýsingar um aldur við fyrstu sæðingu og fyrsta burð, fjölda sæðinga, 

tíma frá burði að fyrstu og síðustu sæðingu og bil milli burða. Fyrsti hluti þess fjallar um 

sæðingar og burði en í þeim hluta voru upplýsingar um 3.775 kýr sem allar hafa borið einu 

sinni. 

4. tafla. Meðaltal, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi, teygja og toppun fyrir eiginleika sem lýsa sæðingum 

og burði í gagnasafninu. 

 Meðaltal Staðalfrávik Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Teygja 

(Skewness) 

Toppun 

(Kurtosis) 

Aldur við fyrstu 

sæðingu (mán.) 

17,47 3,54 10 30 1,06 0,68 

Aldur við fyrsta 

burð (mán.) 

26,90 3,69 19 40 1,05 0,67 

B.F.S. (dagar) 72,33 21,61 21 122 0,17 -0,56 

B.S.S. (dagar) 94,65 43,38 21 280 1,47 2,59 

F.S.S. (dagar) 26,63 52,43 0 486 3,30 14,82 

Fjöldi sæðinga 1,61 0,97 1 10 2,05 5,68 

 

Í 4. töflu er yfirlit yfir þann hluta gagnasafnsins sem fjallar um sæðingar og burði. Aldur við 

fyrstu sæðingu og aldur við fyrsta burð er gefið upp í mánuðum. Bilmælingarnar; þ.e.a.s. 

B.F.S., B.S.S. og F.S.S. eru gefnar upp í dögum. Þá er fjöldi sæðinga gefið upp sem fjöldi 

sæðinga á tímabilinu 2009-2010. 

Eins og sést í 4. töflu er teygja alls staðar frekar lítil nema fyrir F.S.S. þar sem hún er 3,30 

enda er dreifni þessa eiginleika mikill, eða frá 0 dögum upp í 486 daga. Þá er nær alls staðar 

lág, jákvæð toppun nema fyrir B.F.S. og F.S.S. 
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1. mynd. Hlutfallsleg dreifing fjölda sæðinga hjá 

kúm 

 

2. mynd. Hlutfallsleg dreifing aldurs við fyrstu 

sæðingu (í mánuðum) hjá kúm

Annar hluti gagnasafnsins innihélt upplýsingar um bil milli burða 6.102 kúa sem höfðu borið 

tvisvar sinnum eða oftar.  

5. tafla. Meðaltal, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi, teygja og toppun bils á milli burða í gagnasafninu. 

 Meðatal Staðalfrávik Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Teygja 

(Skewness) 

Toppun 

(Kurtosis) 

B.B. 
(dagar) 

384,40 46,28 260 540 0,97 0,73 

 

Hlutfallsleg dreifing þessa eiginleika sést á 3. 

mynd og þar sést einnig hvernig teygja og toppun 

eru jákvæðar. 

Þriðji hluti gagnasafnsins innihélt upplýsingar um 

allar sæddar kvígur (kyn 3 í Huppu) 2. febrúar 

2011. Þetta voru 3.860 gripir. Tafla 6 lýsir þessum 

hluta gagnasafnsins. 

 
3. mynd. Hlutfallsleg dreifing bils milli burða í dögum 
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6. tafla. Meðaltal, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi, teygja og toppun eiginleika sem lýsa kvígum í 

gagnasafninu. 

 Meðaltal Staðalfrávik Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Teygja 

(Skewness) 

Toppun 

(Kurtosis) 

Aldur við 

fyrstu 

sæðingu 

(mán.) 

18,28 4,07 10 30 0,78 -0,01 

Fjöldi 

sæðinga 

1,62 1,17 1 14 3,12 14,67 

 

Í aldri við fyrstu sæðingu kvígna er örlítið neikvæð toppun og frekar lítil teygja. Þá er teygjan 

jákvæð sem þýðir að kúrfa normaldreifingarinnar er teygð til hægri. Þetta kemur af því að 

algengara er að bændur haldi kvígum sínum of seint en of snemma. Þetta sést á 4. mynd. 

Fjöldi sæðinga í þessum hluta gagnasafnsins er 1,62 á móti 1,61 í þeim hluta gagnasafnsins 

sem fjallar um fullorðnar kýr. 

 

4. mynd. Hlutfallsleg dreifing aldurs í mánuðum 

við fyrstu sæðingu hjá kvígum. 

 

5. mynd. Hlutfallsleg dreifing fjölda sæðinga hjá 

kvígum. 

4.1. Áhrif fastra hrifa 

Föstu hrifin í þessu verkefni eru skilgreind sem framleiðslubú (sem raðtala), 

mjaltaskeiðsnúmer og fæðingarár þar sem árunum er breytt í raðtölur. Þessi föstu hrif eru öll 

talin geta haft áhrif á frjósemi; framleiðslubú á þann hátt að fóðrun og aðbúnaður er misjafn 

milli bæja. Þá getur fæðingarár haft áhrif því algengt er að nautsfeður eigi syni á sæðingastöð 
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ákveðin ár og það getur haft áhrif á frjósemi dætrahóps þeirra miðað við aðra dætrahópa, og 

mjaltaskeiðsnúmer . Að lokum getur mjaltaskeiðsnúmer haft áhrif vegna þess að sumir 

arfgengir eiginleikar hafa svipfarsbreytileika eftir því á hvaða mjaltaskeiði eiginleikinn er 

mældur. Þetta á t.d. við um að frjósemi hjá kvígum er annar eiginleiki en frjósemi hjá 

fullþroska kúm. 

Áhrif föstu hrifanna voru könnuð með GML-prófi (e. Linear ANOVA) í SAS. Yfirlit yfir 

hvaða föstu hrif hafa mest áhrif á hvern eiginleika og marktækni þeirra sést í töflum 7, 8 og 9. 

Skýringarhlutfall (R
2
) er mat á þeim hluta breytileikans sem er hægt að skýra með föstu 

hrifunum og hversu vel gögnin fylgja aðhvarfslínu x og y. Þeim mun hærra skýringarhlutfall, 

þeim mun meira útskýrir fervikagreiningin breytileika gagnasafnsins. Það er hægt að reikna 

bæði sem hluta af GML eða með línulegu aðhvarfi í SAS. Niðurstöðurnar eru þær sömu í 

báðum prófum.  

7. tafla. Marktekt (P-gildi) og skýringarhlutfall fastra hrifa á sæðingar og burði. 

 Marktekt Skýringarhlutfall 

Framleiðslu-

bú 

Fæðingarár Mjaltaskeiðs-

númer 

R
2
 líkan R

2
 bú 

Aldur v/1. sæð. <0,001 <0,001 <0,001 0,5958 0,5395 

Aldur v/1. 

burð 

<0,001 <0,001 <0,001 0,5974 0,5308 

B.F.S. <0,001 <0,001 <0,001 0,3203 0,2854 

B.S.S. <0,001 <0,001 <0,001 0,3174 0,2156 

F.S.S. <0,001 <0,001 <0,001 0,2566 0,2566 

Fjöldi sæðinga <0,001 <0,001 <0,001 0,1930 0,1409 

 

Í 7. töflu sést að hámarktæk áhrif eru af öllum föstum hrifum fyrir alla eiginleika. Sé litið á 

skýringarhlutfallið þá sést að stærstur hluti skýringarhlutfallsins í öllum eiginleikum kemur 

frá búinu – þ.e. að helsti áhrifavaldurinn á frjósemi kúnna er tengdur búrekstrinum á 

einstökum búum. 
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8. tafla. Marktekt (P-gildi) og skýringarhlutfall fastra hrifa á bil milli burða. 

 

Marktekt Skýringarhlutfall 

Framleiðslubú Fæðingarár 
Mjaltaskeiðs-

númer 
R

2
 líkan R

2
 bú 

Bil milli 

burða 
<0,001 <0,001 <0,001 0,2747 0,2101 

 

Í 8. töflu sést skýringarhlutfall og marktekt föstu hrifanna sé það reiknað fyrir eiginleikann bil 

milli burða. Þar sést að skýringarhlutfall fastra hrifa samanstendur að mestu af 

skýringarhlutfalli bús, þ.e.a.s. að búið skýrir langmestan hluta breytileikans í gagnasafni 

þessu. 

9. tafla. Marktekt (P-gildi) og skýringarhlutfall fastra hrifa á kvígur. 

 Marktekt Skýringarhlutfall 

 Fæðingarbú Fæðingarár R
2
 líkan R

2
 bú 

Aldur v/1. sæðingu <0,001 <0,001 0,6716 0,6316 

Fjöldi sæðinga <0,001 <0,001 0,3886 0,3290 

 

Í 9. töflu sést marktekt fastra hrifa á eiginleikana aldur við fyrstu sæðingu og fjölda sæðinga 

hjá kvígum. Þar kemur einnig fram skýringarhlutfall fyrir hvorn frjósemiseiginleikann fyrir 

sig. Hér er sama tilhneyging og í öðrum hlutum gagnasafnsins að búið hafi lang mest áhrif af 

föstu hrifunum þremur. 

4.2. Mat á erfðastuðlum 

10. tafla. Arfgengi, svipfarsfylgni og erfðafylgni frjósemiseiginleika sem tengjast sæðingum og burði. 

 Fj. sæð. 
Aldur v/1. 

sæð. 

Aldur v/1. 

burð 
B.F.S. B.S.S. 

Fj. sæð. 0,07±0,02 0,03 0,03 -0,09 0,67 

Aldur v/1. 

sæð. (mán) 
0,11 0,09±0,03 0,98 0,07 0,08 

Aldur v/1. 

burð (mán.) 
0,08 0,1 0,07±0,03 0,10 0,09 

B.F.S. 0,12 0,11 0,12 0,03±0,015 0,40 

B.S.S. 0,12 0,09 0,03 -0,24 0,06±0,02 
Arfgengi og skekkja þess er sýnt á hornalínunni, svipfarsfylgni fyrir ofan hana og erfðafylgni fyrir neðan hana. 
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Í 10. töflu sést arfgengi frjósemiseiginleikanna í hornalínu (ásamt skekkju arfgengisins. 

Svipfarsfylgni var alls staðar marktæk nema fyrir fylgni milli fjölda sæðinga og aldurs við 

fyrstu sæðingu annars vegar og aldurs við fyrsta burð hins vegar (P>0,05). Arfgengi fyrir bil 

milli burða reyndist vera 0,021 og skekkjan 0,010. 

 

11. tafla. Svipfarsfylgni frjósemiseiginleika við bil milli fyrstu sæðingar og síðustu sæðingar. 

 Fjöldi 

sæðinga 

Aldur v/1. 

sæðingu 

Aldur v/1. 

burð 

B.F.S. B.S.S. 

F.S.S. 0,78 0,05 0,05 -0,07 0,89 

 

Svipfarsfylgni bils milli fyrstu og síðustu sæðingar við hina frjósemiseiginleikana sést svo í 

11. tafla. Svipfarsfylgni frjósemiseiginleika við bil milli fyrstu sæðingar og síðustu 

sæðingar.11. töflu hér á undan. 

5. Umræður 

Gagnasafnið innihélt upphaflega 33.385 færslur en þegar búið var að hreinsa til í gögnunum 

kom í ljós að ekki var unnt að nota það sem eitt gagnasafn og því var ákveðið að skipta 

gögnunum í þrennt þar sem fjallað væri um ólíka þætti; þ.e. bil á milli burða, sæðingar og 

burði og loks kvígur. Þannig var hægt að reikna á sem réttastan hátt bilmælingar fyrir 

sæðingar og burð og hins vegar fá sem réttast bil milli burða með því að taka inn kýr sem ekki 

hefðu upplýsingar um fæðingardag – sem annars hefðu skekkt útreikninga um sæðingar og 

burði. Þannig var einnig hægt að koma í veg fyrir að kvígur hefðu áhrif á þætti á borð við 

aldur við fyrsta burð og bil á milli burða. Hins vegar var fróðlegt að reikna aldur við fyrstu 

sæðingu og fjölda sæðingar til að kanna stöðuna á kvígunum í dag. 

5.1. Niðurstöður bilmælinga 

Eins og sést í 4. töflu er meðalaldur við fyrsta burð í þeim hluta gagnasafnsins sem fjallar um 

sæðingar og burði 26,90±3,69 mánuðir sem er nokkru lægra en í tilraun frá árinu 1994, en þar 

reyndist hann vera 28,3 mánuðir (Gunnar Ríkharðsson & Jón Viðar Jónmundsson, 1996). 

Almennt má segja að gott sé að kvígur beri sínum fyrsta kálfi að meðaltali 24 mánaða og því 

má áætla að bændur byrji almennt of seint að sæða kvígurnar, eða að meðaltali við 17,47 

mánaða aldur (±3,54). Þroskaðar kvígur er óhætt að byrja að sæða við 14-15 mánaða aldur sé 

þeim ætlað að bera við 24 mánaða aldur. Í 4. töflu sést að aldur við fyrstu sæðingu hjá kvígum 

er 18,28±4,07 mánuðir sem er nokkru hærra en hjá kúnum. Taka verður tillit til þess að 
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dreifnin í báðum þessum hlutum er sá sami en staðalfrávikið hjá kvígunum er hærra (4,07 á 

móti 3,54) sem gæti skýrt hluta þess munar sem hér sést. Hins vegar sést ekki munur á fjölda 

sæðinga hjá kvígum (1,62±1,17) og hjá kúm (1,61±0,97). 

Hvað bil milli burðar og fyrstu sæðingar varðar er meðaltalið í þessu gagnasafni 72,33 dagar 

(±21,61) sem er nokkru lægra en Eiríkur Jónsson (1989) fékk sem var 81,59 dagar (±28,93). 

Til samanburðar var bil milli burðar og fyrstu sæðingar hjá Holstein-kúm í Bandaríkjunum 

árið 2006 86 dagar (±39) og 84 dagar hjá Jersey-kúm (Norman, Wright, Hubbard, Miller & 

Hutchinson, 2009). Þegar er litið á bil frá burði að síðustu sæðingu eru það 94,65±43,38 dagar 

í þessu gagnasafni á móti 105,26±51,68 dögum hjá Eiríki Jónssyni (1989). Bil frá fyrstu 

sæðingu að síðustu sæðingu í þessu gagnasafni er 26,63±52,43 dagar. Til samanburðar var 

þetta bil í gagnasafni Eiríks Jónssonar (1989) 22,59±42,92 dagar. 

Í þeim hluta gagnasafnsins sem fjallar um bil milli burða reiknast bilið sem 384,40±46,28 

dagar sem er eilítið styttra en Eiríkur Jónsson (1989) fann þar sem það var 389,43 dagar 

(±48,31). Þá var bil á milli burða 390 dagar á Stóra-Ármóti árið 2010 (Búnaðarsamband 

Suðurlands, 2011). Til samanburðar var bil milli burða hjá Holstein-kúm í Bandaríkjunum 

422 dagar árið 2006 (Norman o.fl., 2009). 

Í þessari rannsókn var eðlilegt bil milli burða skilgreint að lágmarki 260 dagar upp í 540 daga. 

Með þessari skilgreiningu er nær öruggt að réttar niðurstöður fáist því mjög ólíklegt verður að 

teljast að kýr geti gengið með (og borið) tvisvar á 540 daga tímabili. 

Fjöldi sæðinga hjá kúm er samkvæmt niðurstöðum í þessu gagnasafni 1,61±0,97 hjá kúm 

samanborið við 1,55±0,92 sæðingar á kú árið 1989 (Eiríkur Jónsson, 1989). Fjöldi sæðinga 

hjá kvígum er nokkuð svipaður, eða 1,61±1,17 sæðingar. 

5.2. Niðurstöður og áhrif fastra hrifa 

Þegar marktækni föstu hrifanna er skoðuð kemur í ljós að föstu hrifin hafa alltaf hámarktæk 

áhrif á alla frjósemiseiginleika (P<0,001), sama hvort það eru aldur við fyrstu sæðingu og 

burð, bilmælinga eða fjöldi sæðinga. 

Almennt hefur verið talið að breytileiki í frjósemi í íslenska kúastofninum hefði sterk tengsl 

við búrekstrarform á viðkomandi búi þó svo að sæðingar og miðlægt ræktunarstarf sé almennt 

notað. Þetta kemur meðal annars af því að bóndinn hefur mikil áhrif á beiðslisgreiningu auk 

þess sem fjósgerð, fóðrun og margt fleira getur haft áhrif. Í þessari rannsókn kemur þetta mjög 
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skýrt fram. Þá falla áhrif sæðingamanna saman við búsáhrifin því algengt er að einn og sami 

sæðingamaður sjái um flestar sæðingar á hverju búi fyrir sig. 

Í töflum 7, 8 og 9 er greint frá skýringarhlutfalli fastra hrifa á frjósemiseiginleikana. Þar 

kemur í ljós að skýringarhlutfall bús er stærsti hluti skýringarhlutfalls alls líkansins í öllum 

eiginleikum, sbr. skýringarhlutfallið 0,60 fyrir aldur við fyrstu sæðingu hjá kúm – þar af er 

hlutdeild bús 0,54. Hæst er skýringarhlutfall föstu hrifanna fyrir aldur við fyrstu sæðingu hjá 

kvígum (0,67 fyrir allt líkanið) en lægst 0,19 fyrir allt líkanið fyrir fjölda sæðinga hjá kúm. 

5.3. Arfgengi frjósemiseiginleika 

Niðurstöður arfgengisútreikninganna, sem sjá má í 10. töflu, eru almennt sambærilegar við 

niðurstöður frá öðrum kúakynjum en einnig eldri útreikningar fyrir íslenskar kýr. Hæsta 

arfgengið fæst fyrir aldur við fyrstu sæðingu eða h
2
=0,09 en þar á eftir koma fjöldi sæðinga 

og aldur við fyrsta burð með arfgengið 0,07. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem 

áður hefur fundist í erlendum rannsóknum (sjá 3. töflu) en þó nokkru lægra en niðurstöður 

Eiríks Jónssonar (1989) gefa til kynna. Þá er arfgengi fyrir bil á milli burða í þessari rannsókn 

0,021 samanborið við arfgengi á bilinu 0,024 til 0,08 eins og kemur fram í 1. töflu – en flestar 

niðurstöður liggja í kringum 0,03. Niðurstöðurnar eru þó lægri en það sem fannst í rannsókn 

Jóns Viðars Jónmundssonar (1980) en þar reyndist arfgengið vera 0,08. 

5.4. Erfða- og svipfarsfylgni frjósemiseiginleika 

Niðurstöður í 10. töflu sýna að allir eiginleikarnir hafa veika, jákvæða erfðafylgni sín á milli 

nema milli B.F.S. og B.S.S. Þar er fylgnin neikvæð eða -0,24. Ástæðan getur legið í því að 

þeim mun seinna sem farið er að sæða kúnna eftir burð þeim mun hærra fanghlutfall í fyrstu 

sæðingu og því er ekki eins líklegt að kýrin komi til endursæðingar og þannig fækki seinni 

sæðingum. Þá getur þetta einnig verið skekkja í gögnunum þar sem kúm er haldið seint og 

síðan fargað áður en þær bera. Hæst er fylgnin -0,24 milli B.F.S. og B.S.S. en einnig 0,12 

fyrir nokkra eiginleika s.s. fjölda sæðinga og B.F.S. og aldur við fyrsta burð og B.F.S. Þetta 

þýðir það að þeim mun eldri sem kvígan er þegar hún ber í fyrsta sinn þeim mun seinna er 

hún af stað með kynstarfsemi að nýju (og öfugt). 

Svipfarsfylgni milli eiginleika, sem kemur fram í 10. og 11. töflu, er alls staðar jákvæð nema 

annars vegar milli B.F.S. og fjölda sæðinga og hins vegar milli B.F.S. og F.S.S. Þetta þýðir í 

raun að þeim mun lengur sem beðið er með að sæða fyrstu sæðingu þeim mun færri sæðingar 

þarf til að koma kálfi í kúnna. Sterk svipfarsfylgni er milli nokkurra eiginleika, s.s. milli 
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fjölda sæðinga og F.S.S. sem er eðlilegt því þeim mun oftar sem kýrin er sædd þeim mun 

lengra verður bili milli fyrstu og síðustu sæðingar. 

5.5. Besti mælikvarði á frjósemi? 

Þegar meta á hvaða mælikvarði á frjósemi er bestur verður að taka tillit til margra þátta. Þetta 

eru t.d. arfgengið og skýringarhlutfall föstu hrifanna. Einnig getur verið áhugavert að skoða 

erfðafylgnina því samsettur mælikvarði getur verið mjög spennandi kostur til að auka öryggi 

gagnanna og flýta fyrir því að sæðinganaut fái kynbótadóm sinn en hann byggir á fyrst og 

fremst á dætradómi og ætterni. 

Sé litið á aldur við fyrstu sæðingu, sem er með hæsta arfgengið út úr þessari rannsókn upp á 

0,09, þarf að líta fyrst á þá þætti sem hafa hæsta erfðafylgni við aldur við fyrstu sæðingu. 

Þetta eru B.F.S. og fjöldi sæðinga (0,11) og B.S.S. (0,09). Því væri heppilegast að setja saman 

einkunn úr aldri við fyrstu sæðingu og B.F.S. því úr slíkri samsettri einkunn fást snemma 

niðurstöður. Ef fengist svo góð aðferð til að mæla NR og arfgengi á það með tíð og tíma væri 

hægt að setja saman frjósemiseinkunn úr t.d. aldri við fyrstu sæðingu og NR56 hjá kvígum 

annars vegar og úr NR56 og bili milli burða hjá kúm. Þannig væri hægt að ná utan um það 

þegar bóndinn ákveður að seinka kúm en jafnframt reyna að halda í reglulegan burðartíma 

með því að leggja áherslu á bil milli burða. 

Sé skýringarhlutfall fastra hrifa hátt þýðir það að líkanið sem notað var í þessari rannsókn 

gerir vel grein fyrir þeim áhrifum sem eiginleikarnir verða fyrir. Þar með er kominn góður 

mælikvarða á frjósemi út frá hvernig búreksturinn er í dag. Föstu hrifin sem hafa áhrif á aldur 

við fyrstu sæðingu hafa almennt hátt skýringarhlutfall og aldurinn gæti því verið góður 

mælikvarði á það hvenær kvíga er orðin nógu þroskuð til að festa fang. Þannig væri til dæmis 

hægt að búa til eina samsetta frjósemiseinkunn úr NR56 hjá kvígum og aldri við fyrstu 

sæðingu. Þannig tryggjum við að kvígan sé sædd á réttum aldri og að hún beiði ekki upp. 

Hins vegar getur þetta einnig snúist upp í andhverfu sína þannig að bændur fari að halda 

kvígunum of snemma og því þarf að skilgreina einhvern kjöraldur við fyrstu sæðingu. 

Þar sem skýringarhlutfallið fyrir föstu hrifin hvað B.F.S. varðar er nokkuð hátt, R
2
=0,32, væri 

freistandi að nota það til að búa til eina frjósemiseinkunn. B.F.S. hefur einnig stuttan biðtíma 

því niðurstaðan liggur að meðaltali fyrir eftir 72 daga sem getur komið sér vel þegar verið er 

að afkvæmaprófa naut. Hins vegar hefur B.F.S. neikvæða svipfarsfylgni við fjölda sæðinga og 

F.S.S. og neikvæða erfðafylgni við B.S.S. Þetta þýðir í raun að þeim mun fyrr sem kýrin er 

sædd þeim mun meiri líkur eru á því að hana þurfi að sæða aftur. 
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6. Ályktanir 

Niðurstöður þessa verkefnis eru þær að frjósemiseiginleikar hafa lágt arfgengi en það er í 

samræmi við eldri rannsóknir. Milli frjósemiseiginleka mælist nokkur erfða- og 

svipfarsfylgni. Þá er skýringarhlutfall fastra hrifa, sérstaklega framleiðslubús, hátt og skýrir 

því breytileika gagnasafnsins vel. 

Frjósemi kúa er mikilvæg í ræktunarstarfinu og því nauðsynlegt að komast til botns í því hvað 

veldur skertri frjósemi og með hvaða leiðum megi bæta bæði frjósemi og mat okkar á henni. 

Því er mikilvægt að grandskoða betur frjósemi og sæðingar í komandi framtíð. Til dæmis væri 

mjög fróðlegt að skoða fanghlutfall (NR) betur til að fá áreiðanlegri upplýsingar um frjósemi 

kúnna og þannig stytta bil milli burða. Fanghlutfall hefur heldur hærra arfgengi en 

bilmælingar og því gæti verið álitlegur kostur að taka fanghlutfall inn í kynbótaeinkunn fyrir 

frjósemi. Hins vegar þarf að bæta skráningu heimanautanotkunar betur til að það kerfi virki 

sem skyldi og einnig væri gott að bæta við möguleika í Huppu að skrá fangskoðun. Með því 

væri hægt að skera úr hvort kýr sem hætta í framleiðslu sé fengnar eða ekki. Það ætti líka að 

fjölga upplýsingum um meðgöngulengd. Rannsókn þessi byggir á gögnum úr skýrsluhaldi 

Bændasamtaka Íslands sem ekki eru fullkomin en fara þó batnandi með hverju ári sem líður – 

sérstaklega eftir að skýrsluhaldskerfið Huppa var tekið í notkun. Það kerfi ætti að auðvelda 

bændum að halda nær fullkomið skýrsluhald. 

Enn er margt óleyst í sambandi við frjósemi hjá kúm og því mikilvægt að halda áfram 

rannsóknum á henni. Þar væri sérstaklega fróðlegt að skoða frjósemi milli búa þar sem 

umhverfisaðstæður eru ólíkar, en einnig hvernig frjósemi er misjöfn eftir fóðrun og 

afurðasemi kúnna.  
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